P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 stycznia 2018 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 11 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik, Janina Polak
Stan radnych w dniu sesji – 19.
XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie stwierdził
quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza
Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych i lokalne
media.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. W porządku obrad prosił
o dopisanie w punktach 6 i 7 „wraz z autopoprawką” oraz po punkcie 12,
pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”;
pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Kobylice;
pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/398/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza z pytaniem , czy wyraża zgodę na
uzupełnienie porządku obrad.
Pan Burmistrz wyraził zgodę.
Prowadzący poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad: „za” – 19. Rada
przyjęła porządek jednogłośnie.
Prowadzący przeszedł do realizacji następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok
wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, oraz w publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz
dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz
niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Świątniki na lata 2017-2025.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Skarszyn na lata 2017-2025.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu dla Gminy Trzebnica”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
Kobylice.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok.
16.Komunikaty.
17.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4 . Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że ostatnia sesja Rady Miejskiej
w Trzebnicy odbyła się 28 grudnia 2017 roku i od tej daty podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
2. Powołania Komisji Stypendialnej.
3. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn: „ Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul.
Wałowa. Zadanie I – Wykonanie Konstrukcji oporowej i robót
elektrycznych „.
2

4. Przyznania stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny.
5. W sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej ,
działka nr 19 / 1 AM – 2
o pow. 0,2494 ha.
6. Przyznania stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin.
7. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn.: „ Budowa centrów przesiadkowych na terenie
Gminy Trzebnica. Zadanie I : Budowa centrum przesiadkowego
w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II : Budowa centrum
przesiadkowego w miejscowości Brochocin”
8. Przekazania w zarządzanie Gminnemu Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy komunalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej
w Taczowie Wielkim działka nr 103/1 AM-1 o pow. 0,4186 ha.
9. W sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Trzebnicy przy ul. Solnej działka nr 84/3 AM-13 o pow.
0,0065 ha.
10.Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn: „ Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz
dróg pozamiejskich”.
11.Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn: „ Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni
na terenie miasta i gminy Trzebnica”.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „za” – 19. Protokół został przyjęty jednogłosnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
Prowadzący powiedział, że projekt wraz z autopoprawką był omawiany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Zapytał, czy są pytania.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący poddał ww. projekt wraz uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” - 19. Uchwała Nr XXXVI/407/18 w sprawie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata
następne wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018
rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był omawiany
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podczas Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania: „za” – 19, Uchwała Nr XXXVI/408/18 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
Przewodniczący oznajmił, że ten projekt uchwały również był omawiany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Uwag ani pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19. Uchwała
Nr XXXVI/409/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, oraz w publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebnica, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz
dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt był omawiany podczas komisji i został
pozytywnie przez nią zaopiniowany. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 19, Uchwała Nr XXXVI/410/18 w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających
ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do
klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz
niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas komisji
i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19.
Uchwała Nr XXXVI/411/18 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów
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oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Świątniki na lata 2017-2025.
Prowadzący zapytał, czy są dodatkowe pytania do projektu.
Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania : „za” – 19. Uchwała Nr XXXVI/412/18 w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2017-2025,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Skarszyn na lata 2017-2025.
Przewodniczący powiedział, że ten projekt również był omawiany podczas Komisji
i został pozytywnie zaopiniowany. Radny nie mili pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała
Nr XXXVI/413/18 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Skarszyn na lata 2017-2025, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu
usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywna opinię Komisji.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za”- 19. Uchwała Nr XXXVI/414/18 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
Kobylice.
Prowadzący powiedział, że nazywa drogi brzmi: ulica Brzozowa. Projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie:: „za” -19.
Uchwała Nr XXXVI/415/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Kobylice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/398/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok.
Przewodniczący zakomunikował, że Komisja przyjęła pozytywnie proponowane
zmiany do planu. Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 19. Uchwała Nr XXXVI/416/18 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
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na 2018 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.17. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godzinie 14:18.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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